
Artesa de Segre tem perjudici 
pel comerç si fan la nova variant
L’alcalde exigirà compensacions si es 
construeix l’enllaç que vol el Pallars 

A Artesa de Segre no 
entenen perquè sempre es 
parla de fer-li variants i fan 
constar que en poblacions 
veïnes com Ponts, “on els 
caps de setmana hi ha 
veritables col·lapses, ningú 
parla de fer una variant”.

L’Ajuntament d’Artesa de Segre, 
a la comarca de la Noguera, és 
conscient de què en un futur veu-
rà com se li construeix una nova 
variant, en aquest cas la que con-
duirà cap al Pallars Jussà a través 
del Port de Comiols. “Sabem que 
aquesta variant està programada 

Ordeig critica 
durament el 
tancament de 
l’escola Àngel 
Guimerà
El diputat del PSC per Lleida, Piri-
neu i Aran al Parlament de Cata-
lunya va afirmar ahir que “el tan-
cament de l’escola Àngel Guimerà 
de Balaguer demostra, un cop 
més, que pel govern de la Gene-
ralitat hi ha ciutadans de primera i 
ciutadans de segona”. Per això, va 
explicar, “hem registrat un seguit 
de preguntes en relació a la deci-
sió de tancar aquest centre; una 
decisió que suposaria un pas més 
en la segregació escolar enlloc de 
buscar alternatives que garantei-
xin la seva viabilitat”. El diputat del 
PSC va qüestionar que “s’hagin 
tingut en compte les opinions de 
la comunitat educativa per buscar 
solucions”.

Vielha obre la 
convocatòria de les 
subvencions per 
l’any 2020
L’Ajuntament de Vielha e Mi-
jaran posa a la disposició dels 
ciutadans el primer període de 
subvencions de 2020 en el mu-
nicipi, a partir de la seva pròxi-
ma publicació en el Butlletí Ofi-
cial de la Província (BOP). Fins 
al 31 de març, totes aquelles 
entitats que vulguin, podran 
demanar ajudes per a les activi-
tats relacionades amb les àrees 
de l’esport, la música, cultura, 
joventut, serveis socials, tu-
risme, festes, ensenyament 
i cooperació entre d’altres.  
Les activitats que puguin ser 
subvencionades, s’han de des-
envolupar durant l’1 de desem-
bre de 2019 i el 30 de novem-
bre de 2020 (inclosos).

FOTO: Jordi Farré/ Artesa de Segre és una cruïlla de camins

i planificada i tot apunta a què és 
por on es començarà a executar el 
projecte de millora de la carretera 
de Port de Comiols”, afirmava ahir 
l’alcalde d’Artesa de Segre, Mingo 
Sabanés. Sabanés d’entrada veu 
positiva la nova variant perquè 

millorarà la situació del trànsit a la 
població, però alerta que també 
pot tenir greus efectes negatius 
en sectors com el comerç de la lo-
calitat, que ja va començar a patir 
quan es construí fa uns anys la va-
riant que enllaça cap a Ponts, l’Alt 

Urgell i el Principat d’Andorra”.
“Estem preocupats perquè el 

comerç ha de viure”, manifestà, 
afegint que si finalment s’executa 
aquesta nova variant, “exigirem 
compensacions per a la població”.
Diferents veïns d’Artesa de Segre 
sostenen que només es pensi en 
fer variants al poble, quan en una 
localitat propera com Ponts, “on 
molts caps de setmana hi ha un 
veritable colapse de cotxes, nin-
gú parla de fer una variant allí”. 
Cal recordar que la travessia de 
Ponts és plena de bars i restau-
rants que deuen la pràctica tota-
litat de clientela que tenen a les 
persones de pas.

Està previst que la Conselle-
ria de Territori tingui enllestit el 
projecte de millora de la carre-
tera pel Port de Comiols a finals 
d’aquest mes de maig.

El projecte contemplarà dife-
rents túnels de no massa llargada 
i també una nova variant a Artesa 
de Segre. Aquest Port connecta 
la comarca de la Noguera amb el 
Pallars Jussà.
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Durant 2020, la Paeria de Bala-
guer continuarà apostant i am-
pliant l’Àrea d’Ocupació. Aques-
ta ofereix diferents programes 
emmarcats en polítiques actives 
d’ocupació per tal d’assessorar i 
acompanyar a la ciutadania en la 
millora de la seva situació laboral. 
En aquest sentit, la setmana pas-
sada es va realitzar una sessió in-

formativa al Centre d’Empreses 
i Innovació sobre el programa 
“Treball als barris”, amb la posada 
en marxa del dispositiu d’inserció 
“Som barri”. Aquest dispositiu du 
a terme accions d’orientació la-
boral, tallers, formació en tècni-
ques bàsiques de la construcció, 
alfabetització i alfabetització digi-
tal bàsica.

Balaguer posa en marxa 
un programa d’accions 
d’orientació laboral 

FOTO: Aj.Balaguer / Un dels tallers que s’han realitzat

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Artesa de Segre
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Tàrrega dóna llum verda 
al projecte d’adequació 
de la plaça de la Bassa
La iniciativa té un cost de 74.259 euros 
i s’opta als plans Feder per finançar-lo
Tàrrega
ACN
L’Ajuntament de Tàrrega ha apro-
vat en Junta de Govern el projec-
te d’adequació de la plaça de la 
Bassa, situada al vessant sud del 
Parc de Sant Eloi. Es tracta d’un 
indret de 1.866 metres quadrats 
de superfície, a tocar del carrer 
dels Amics de l’Arbre, que el con-
sistori vol convertir en un recinte 
polivalent a cel obert. Entre els 
possibles usos, es preveu que la 
plaça de la Bassa pugui esdeve-
nir un dels espais escènics a l’aire 
lliure en el marc de FiraTàrrega i 
una aula de natura amb finalitats 
didàctiques. Per materialitzar 
aquesta idea, la capital de l’Urgell 
ha dissenyat un seguit de treballs 
pressupostats en 74.259 euros. 
S’opta als plans FEDER per finan-
çar el projecte a través de la Dipu-
tació de Lleida.

El projecte ara aprovat preveu 
la construcció d’una grada de for-
migó al sector nord-est de la pla-
ça que serviria de tribuna per al 
públic. Al mateix temps, l’estruc-
tura faria de mur de contenció 

FOTO: Aj. Tàrrega / Aquest espai forma part del Parc de Sant Eoli

per fer front al desnivell de terres 
evitant possibles despreniments. 
Els seients frontals de la grada 
presentaran un acabat de pedra 
vista harmonitzant amb l’entorn. 
L’espai central de la plaça es cobri-
rà amb paviment de sauló. També 
es faran millores a la rampa d’ac-
cés que comunica la plaça amb el 
carrer dels Amics de l’Arbre. Els 

treballs de jardineria inclouran 
la plantació de lledoners i es re-
tiraran exemplars arboris que no 
es puguin recuperar. La regidora 
d’Urbanisme, Ivonne Pont, con-
fia que mitjançant la concessió de 
la subvenció es podrà fer realitat 
un projecte que figura a l’agenda 
d’actuacions municipals pendents 
des de fa temps. 

Una dona va resultar ahir ferida 
de caràcter lleu quan el cotxe 
conduïa va patir una sortida de 
via al quilòmetre 188 de la C-12, 
al terme municipal de Les Ave-
llanes i Santa Linya, entre Les 
Avellanes i Vilamajor. En aquest 
sentit, els serveis d’emergènci-
es van ser alertats del sinistre 
a mitja nit i fins al lloc dels fets 
es van desplaçar un total de du-
es dotacions dels Bombers de 
la Generalitat, així com agents 
dels Mossos d’Esquadra i facul-
tatius del SEM. Cal indicar que 
un altre ocupant del turisme va 
resultar il·lès. 

Una conductora 
resulta ferida 
de caràcter lleu 
en un accident 
a Les Avellanes 
i Santa Linya

Els Agents Rurals van denunciar 
durant el cap de setmana tres 
caçadors a les Garrigues. Dues 
persones van ser sancionades a 
les àrees privades de caça de la 

Granadella i el Cogul per no re-
collir els cartutxos i una tercera a 
Castelldans per caçar dins la Re-
serva Natural Parcial de Mas de 
Melons sense autorització.

Els Agents Rurals denuncien 
tres caçadors a les Garrigues

FOTO: Agents Rurals / Imatge de les armes utilitzades pels caçadors

L’Àrea dels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal de l’Urgell ha 
redactat un total de 20 docu-
ments tècnics –projectes d’exe-
cució d’obra i memòries valora-
des- a petició del ajuntaments 
de la comarca, per tal de sol·li-
citar subvencions del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) per al període 2020-
2024, amb l’objectiu d’aconse-
guir el finançament necessari 

per poder dur a terme aques-
tes intervencions. Els municipis 
que han sol·licitat la col·labora-
ció dels Serveis Tècnics han es-
tat Belianes, Ciutadilla, La Fu-
liola, Maldà, Nalec, Ossó de Sió, 
Preixana, Sant Martí de Riucorb  
i Tornabous. Entre les propos-
tes destaquen la rehabilitació i 
reforma d’equipaments munici-
pals i d’immobles existents als 
nuclis antics de les poblacions.

El Consell de l’Urgell dóna 
suport tècnic als consistoris 
per poder optar al PUOSC

La Pobla de Segur
REDACCIÓ
Més de quaranta joves poblatans 
i poblatanes van assistir el pas-
sat divendres a la Fàbrica de cer-
vesa C13 per votar en assemblea 
quines de les 8 propostes d’acti-
vitats es durien a terme durant el 
2020. El jovent del poble van de-
cidir, després d’una votació per 
consens i una d’individual, que 
les set propostes que s’executa-
ran siguin una sortida al karting 
d’Alpicat, l’acampada jove amb 
joc de nit, un cicle gastronòmic, 
fer activitats nàutiques al llac, el 
cicle activitats LGTBI+, la recollida 
de brossa i la jornada de jocs de 
taula, aquestes propostes repre-
senten 5.000€ del pressupost de 
joventut. 

Són set de les vuit propostes 

El jovent de la Pobla elegeix en  
assemblea les activitats pel 2020

que es van presentar, cinc de les 
quals eren en fetes per menors 
d’edat i tres per majors d’edat. 

Des de l’Ajuntament es valora 
molt positivament la participació 
de les persones joves en la sego-
na edició dels pressupostos par-
ticipatius. Sílvia Servent, regidora 
de joventut explica: “Estem sa-
tisfets perquè, un any més, hem 
aconseguit tenir propostes per 
part dels joves per poder dur a 
terme el 2020. 

Tot i això, aquest any la par-
ticipació a l’assemblea ha baixat 
una mica, hem trobat a faltar 
les persones joves de més de 16 
anys”, que afegeix: “de cara a la 
propera edició intentarem bus-
car noves fórmules que incenti-
vin la participació dels més grans, 
sempre tenint en compte les 
seves opinions”.  A partir d’ara, 
l’Ajuntament avaluarà aquestes 
propostes per integrar-les en el 
pressupost i poder-les executar 
durant l’anualitat del 2020. FOTO: A. la Pobla / El joves es van reunir a la fàbrica de cervesa C13
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CRITICA CINEMA

La història. Lyon, avui. Alice, 
professora de filosofia i inte-
l·lectual orgànica, entra a for-

mar de l’equip assessor de Paul 
Théraneau, alcalde socialista de 
la ciutat que pateix una preo-
cupant manca d’idees, és a dir, 
d’ideologia esquerrana.
Les formes. El darrer president 
socialista de la Va. República 
Francesa va ser François Hollan-
de, un “president normal”, com 
ell  es def inia. 
Ara Nicolas Pari-
ser (París, 35 an-
ys) maquina una 
comèdia prete-
sament política 
sobre un alcalde 
socialista a Lyon, 
la tercera ciu-
tat més pobla-
da del país veí. 
‘Los consejos de 
Alice’ (Alice et 
le maire, Alicia 
i l’alcalde) s’en-
treté esventrant 
l’ínfima psicolo-
gia d’un alcalde 
també “normal” 
com Hollande. A l’alcalde li passa 
allò que al personatge del conte, 
“Cuando despertó, el dinosau-
rio todavía estaba allí”. Només 
que el dinosaure és ell mateix. 
És un dels problemes seculars 
dels polítics professionals que es 
perpetuen en el càrrec: dèficit 
d’idees i superàvit de supèrbia. 
Per fer-lo aterrar, el cineasta Ni-
colas Pariser s’inventa l’Alice, me-
na de Pepito Grillo femení. Per 
tant, ‘Los consejos de Alice’ re-
sulta tot un empatx de retòrica 

pseudo-política. També exhibeix 
l’anomenada “cuina del poder”, 
o quan l’exèrcit d’assessors va de 
cul per atendre els desitjos del Lí-
der, i tanca files davant l’arriba-
da d’un nou expert en comunica-
ció. Per si aquest arsenal temàtic 
no fos prou explosiu, Pariser pre-
tén fer humana la setciències Ali-
ce, que es debat entre la simpatia 
pel solitari alcalde i la seva buida 
vida, mancada d’afectes. ¿Dues 

animetes besso-
nes? Total, que 
la comèdia polí-
tico-sentimental 
queda més des-
equilibrada que 
una taula coixa. 
En el tercer ac-
te, deriva al me-
lodrama domès-
tic, llibresc, far-
cit de cultura i 
d’àpats, tant del 
gust “tres jolie” 
francès, i afran-
cesat. Encarnant 
l’alcalde ensopit, 
un Fabrice Luchi-
ni vegetatiu, com 

mig perduda Alice en Terra de 
Retòriques, la dubitativa Anais 
Demoustier.
El fons. Compte amb els efectes 
col·laterals de la Política.
La imatge. El dinar de l’alcalde 
amb els assessors comunicant 
deixa la política.
La frase. ‘Sembla que la políti-
ca em faci tornar imbècil’, sosté 
l’Alice. És el que té servir de criat 
de les politiqueries idiotes.
La recomanació. Interessats en 
la política feta comèdia.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

La intel·lectual i l’alcalde

Los consejos 
de Alice
Director: 

Nicolas Pariser. 
Intèrprets: Anais 

Demoustier, 
Fabrice Luchini, 
Nora Hamzawi, 

Thomas Chabrol. 
França-Bèlgica, 

2019. 103’. 
Funatic Lleida.

Un anunci publicitari Col·legi 
Oficial d’Òptics Optometristes 
de Catalunya (COOOC) per a 
combatre la miopia s’està pro-
jectant en 200 cinemes de Cata-
lunya des del 30 de gener fins al 
15 de febrer de 2020.

El president del COOOC, Al-
fons Bielsa, explicava que aques-
ta campanya publicitària, titula-
da Objectiu Miopia, ofereix els 
consells necessaris per a frenar 
aquesta malaltia i ha comptat 
amb la col·laboració de la Fa-

cultat d’Òptica i Optometria de 
la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, a Terrassa (FOOT-UPC). 
En aquest sentit, l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) ha 
declarat la miopia com la pandè-
mia del segle XXI, ja que més del 
50% de la població serà miop al 
voltant de l’any 2050. Bielsa va 
dir que el COOOC té la intenció 
“d’informar dels perjudicis de la 
utilització abusiva de les panta-
lles” i fomentar el seu “ús racio-
nal i l’activitat a l’aire lliure”.

Els cinemes de Catalunya 
projecten una campanya 
per combatre la miopia

La Saleta acollirà aquesta setma-
na una doble proposta teatral. 
Dijous (21.00 hores), la compan-
yia valenciana La Galopante pre-
sentarà l’espectacle Cachi Baci, 
mentre que el diumenge (18.00 
hores), la companyia A Galet i 
Mai Tant Teatre de Tremp ofereix 
el seu premiat espectacle El loco 
de la camisa.

La Galopante 
i A Galet i Mai 
Tant Teatre, a 
l’espai La Saleta

‘Escena i música’, eix 
de la XXIII Setmana 
Musical de l’escola 
lleidatana L’Intèrpret
Antoni Tolmos i Jorge Afranchino 
seran alguns dels protagonistes
L’escola de música 
lleidatana celebra des d’ahir 
i fins divendres la 23a edició 
de la Setmana Musical, que 
comptarà amb diverses 
activitats com projeccions, 
concerts, xerrades o tallers.

Lleida
REDACCIÓ
Com cada any, durant la Setma-
na Musical es treballa de mane-
ra intensiva i transversal un tema 
relacionat amb la música, que 
en aquesta edició serà Escena i 
Música. A partir de diferents ac-
tivitats que substitueixen aquesta 
setmana a les classes, es reflexio-
narà al voltant de l’escenari, el 
lloc on majoritàriament es com-
parteix la música –tant si es un 
teatre, una sala de concerts o a 
casa davant dels amics–. Els ta-
llers, que seran més d’una cin-
quantena, faran que els alumnes 
s’apropin, es familiaritzin i apren-
guin sobre el moment de pujar 
a un escenari, que cal gestionar 
tant física com emocionalment.

A més dels tallers per als alum-
nes, el programa inclou una sèrie 
d’activitats obertes al públic, que 
van iniciar-se ahir amb la projec-
ció i el comentari del documental 
Glenn Gould, que gira al voltant 
de la figura del pianista cana-

denc. Avui dimarts, a partir de les 
20.00 hores, el pianista i compo-
sitor lleidatà Antoni Tolmos orfe-
rirà la xerrada I a part d’estudiar, 
què més puc fer? Gestió de la por 
escènica; el dimecres dia 5 (20.00 
hores) serà el torn del taller L’ex-
pressió escènica per a músics, a 
càrrec del director escènic Jorge 
Afranchino.

El dijous dia 6 (20.00 hores) 
es farà la jam session Música Ex-
press, mentre que el divendres 
dia 7 hi haurà una doble propos-
ta. A les 19.00 hores l’alumnat de 
música de cambra de grau profes-
sional ofereirà un concert i a les 
20.00 hores es projectarà el do-
cumental El concierto, que comp-
tarà amb un comentari posterior.

FOTO: L’Intèrpret / Els alumnes gaudiran de més de 50 tallers

FOTO: A.Sambeat / La Galopante presentarà ‘Cachi Baci’
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